
 

 

  

 

Pressemeddelelse 13. maj 2019 

  

  

Opfordring til det nye Folketing 

”Kulturarven skaber identitet – identitet skaber mennesker” mener Landsforeningen 

for Bygnings- og Landskabskultur, By&Land. 

 

Derfor lyder opfordringen fra foreningens årsmøde, i weekenden 11-12. maj 2019 i 

Hjørring, til det nyvalgte folketing at ændre lovgivningen så hensynet til vore 

bevaringsværdige bygninger bliver lovfæstet. 

 

”Siden kommunalreformen i 2007 har kommunerne haft ansvaret for vore 

bevaringsværdige bygninger og bymiljøer. Det er, mildt sagt, ikke alle steder 

kommunerne løfter dette ansvar” siger den genvalgte formand for By&Land Karen 

http://byogland.dk/


 

Margrethe Olsen, Præstø. 

 

Rundt om i hele landet kan vi konstatere, at kommunerne ganske ofte giver tilladelse 

til at historiske bymiljøer nedrives og utilpasset nybyggeri bliver opført. Det ændrer 

ofte byernes miljø og karakter i en meget uheldig retning, som ikke bidrager positivt til 

vores hverdag og livskvalitet. 

 

Det er developeren og bundlinjen, der svinger taktstokken og ikke overordnede 

planhensyn og et menneskeligt bymiljø, hvor borgerne er glade for at bo og færdes. Se 

bare, hvordan f.eks. Carlsberg-byen er blevet skamferet og arret med et kønsløst 

nybyggeri uden respekt for historien. Havde der været tale om støj, så kunne vi ringe 

til politiet. ”Visuel støj” kan ikke påklages overfor nogen.  

 

Et større politisk fokus på bygningsfredningsområdet og på de bevaringsværdige 

bygninger og kulturmiljøer er derfor nødvendigt. Både på Christiansborg og ude i 

kommunerne er det ganske få folkevalgte, der prioriterer og har visioner og 

holdninger til, hvordan vi sikrer vores fælles historie i den byggede kulturarv og, 

hvordan nybyggeri indpasses i historiske bymiljøer.  

 

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur foreslår derfor, at det nye folketing 

ændrer lovgivningen.  

 

Vi foreslår at indføre ”armslængde-princippet” i forhold til kommunale beslutninger 

om bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer. Der etableres 8 regionale 

bygningskulturråd. Rådene skal sikre at nedrivninger, nybyggeri og ændringer af 

bevaringsværdige bygninger underkastes en uafhængig, faglig vurdering.  

 

”Vi håber, at Landsforeningen med dette fokus kan formå kulturministeren, regering 

og folketing til at tage vore historiske bygninger og kulturmiljøer alvorligt. Der er tale 

om umistelige værdier, der fortæller vores fælles historie og skaber vores identitet” 

slutter formanden Karen Margrethe Olsen. 

 

Hjørring, den 11. maj 2019 

 

  

 


